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ZAJEZDNIA ZNOWU OŻYWA
Była zajezdnia Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji przy ulicy Grabiszyńskiej, gdzie 
w sierpniu 1980 roku wybuchł strajk robotni-
ków przekształca się w Centrum Historii Zajezd-
nia. Powstaje tam nowoczesne, multimedialne 
muzeum.
str. 3

WYSPA CZYNNA DŁUŻEJ
Lubicie wieczorne spacery po mieście? Lubicie 
spędzać czas nad Odrą siedząc w miłym ogródku? 
Do końca października mamy jeszcze jedną dobrą 
„miejscówkę”.Do 3 nad ranem będzie otwarta 
Wyspa Słodowa - więcej w środku wydania.

str. 9

PORA WSTAĆ
- JAK EWOLUOWAŁ BUDZIK
Budzik wodny Platona, chińskie zegary ogniowe, 
a może pianie koguta? Co dawniej budziło nas do 
życia? Co sprawiało, że wszędzie byliśmy na czas?
Jak wyglądały i działały dawne budziki? 
str. 11
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Lubię maj, ale od momentu, kiedy 
mam już za sobą obrzydliwą „zimną 
Zośkę” i wstrętnych ogrodników! Przed 
tym terminem nigdy nie sadzę nic 
w ogródku, bo i tak nie wzejdzie, a jeśli 
wzejdzie to zmarznie i szkoda roboty. 
Zresztą tak mi mówi moja mama 
– ogrodnik z wykształcenia, więc 
należy słuchać jej nie tylko dlatego, 
że to moja rodzicielka, ale przede 
wszystkim fachowiec.

A propos fachowców. Obserwuję 
wysyp tychże we wszystkich 
dziedzinach naszego życia. Kiedy 
tylko nadchodzi wiosna zaczynają 
atakować mnie werbalnie 
i mailowo coachowie wszelakich 
specjalności – chcą szkolić mnie 
w zakresie prowadzenia biznesu, 
zdrowego odżywiania, ubierania 
się, komponowania sałatek i dbania 
o kondycję paznokci! Zamurowało 
mnie! Dbać mogę o kondycję swoją 
i swoich bliskich, ale paznokci? Od 
kiedy paznokcie mają kondycję?

Zresztą takich „kwiatków” 
językowych coraz więcej pojawia się 
w naszym języku. Prym wiodą reklamy 
kosmetyków, w nazwach których 
mamy takie wyrazy, że czasami 
zastanawiam się czy ktoś mnie 
właśnie nie obraża.

Czy nie przeraża Państwa 
na przykład krem z formułą 

biotechnologii ciekłokrystalicznej? 
Wiem, że ciekłokrystaliczne to mogą 
być ekrany w telewizorach, ale krem? 
Strach na twarz nanosić! Albo nici 
hialuronowe w kremie na co dzień 
– co to jest? Która kobieta chce mieć na 
sobie multilipidowy system mls?

Takimi zbitkami jesteśmy 
atakowani każdego dnia 
i w pewnym momencie zaczyna się 
nam wydawać, że są to normalne 
zwroty, które funkcjonują w naszym 
języku – tymczasem nic bardziej 
mylnego. Te sformułowania są 
najczęściej wymysłem specjalistów 
od promocji i reklamy produktu i nic 
za nimi się nie kryje. Zwyczajnie mają 
„mądrze” brzmieć i sprawiać wrażenie, 
że właśnie dostajemy produkt, który 
jest odpowiedzią na wszystkie nasze 
bolączki. Nie tylko usunie zmarszczki  
i wygładzi cerę, ale wręcz wygładzi 
całe nasze życie. Będziemy piękni, 
kochani i szef da nam znaczną 
podwyżkę, a wszystko to za sprawą 
jednego cudownego produktu. 

Zastawiam się też nad programami 
telewizyjnymi, w których piękne 
kobiety (często za ich wyglądem stoi 
cały sztab specjalistów bardzo dobrze 
opłacanych) zmieniają inne kobiety 
– mniej piękne, w ideały. Dowiaduję 
się, że wystarczy wybrać się do 
kosmetyczki, fryzjera i po nową 

sukienkę, a nasze życie, jak za 
sprawą magicznej różdżki, zmieni 
się w cudowny sen Kopciuszka. 
No i oczywiście kluczową sprawą 
jest też schudnięcie – szczęście rośnie 
wprost proporcjonalnie do ilości 
zgubionych kilogramów. Bez tego ani 
rusz!

Chciałabym tylko chociaż raz 
zobaczyć, jak te kobiety – takie jak ja 
przecież, wyglądają po dwóch trzech 
miesiącach od tej metamorfozy i czy 
naprawdę ich życie diametralnie się 
zmieniło?

Lubię maj, lubię patrzeć na 
soczystą zieleń, poczuć ciepły deszczyk 
i uciekać przed pierwszymi burzami. 
Ptoste doznania, które umiem nazwać 
i je rozumiem. Dlatego chciałabym też, 
aby coach został na powrót trenerem, 
a paznakocie były ładne, a nie miały 
dobrą kondycję. W sklepie wybieram 
te produkty, których opisy umiem 
przeczytać i rozumiem, i wiem, 
co znajduje się w ich składzie. Żadna 
wymyślna nazwa nie skusi mnie, jeśli 
nie stoją za nia rzetelne informacje.

Lubię też mądrze napisane teksty, 
których autorzy  dbają o nasz język 
- mam nadzieję, że zaliczą mnie 
Państwo do nich. 

Iza Siwińska
redaktor naczelna

Baran (21.03-20.04)
To jest dobry moment na rozpoczę-

cie własnej działalności gospodarczej. 
Jeżeli masz takie możliwości, chwyć 
byka za rogi i zacznij zarabiać.

Byk (21.04-20.05)
Stwierdzisz z uśmiechem i rado-

ścią, że ten weekendowy wyjazd, 
którego tak się bałeś, był bardzo uda-
ny. Już zastanawiasz się nad następ-
nym. Nie postępuj jednak pochopnie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Będzie towarzyszyć ci wyjątkowo do-

bra passa. Wszystko będzie układać się 
po twojej myśli. Wykorzystaj to i pokaż 
się z jak najlepszej strony w pracy. 

Rak (22.06-22.07)
Dzięki nowemu strojowi poczujesz 

się pewniejszy siebie i twoja samo-
ocena niezwykle wzrośnie. To z kolei 
pozwoli ci osiągnąć zamierzony cel. 

Lew (23.07-23.08)
Korzystne sploty okoliczności będą 

towarzyszyć ci na każdym kroku. Bę-
dzie to dotyczyć nie tylko pracy, ale 
również życia prywatnego. 

Panna (24.08-23.09)
Zapragniesz znów wyjść do ludzi. 

Spędź swój drogocenny czas wśród 
swoich przyjaciół. Przypomnisz sobie, 
jak to jest żyć pełną piersią. 

Waga (24.09-23.10)

Nie wdawaj się w biurowe intry-
gi. A już na pewno nie powtarzaj 
zasłyszanych plotek. Pozwolisz się 
bowiem wciągnąć w wirującą machi-
nękłamstw i oskarżeń.

Skorpion (24.10-22.11)
Odczuwasz zmęczenie ? Nie ma 

w tym nic złego. Każdy od czasu do 
czasu potrzebuje chwili na odpoczy-
nek i regenerację sił. 

Strzelec (23.11-21.12)
Zdecyduj się na podróż za granicę. 

Twoi znajomi już od dawna nama-
wiają cię na to. Możesz zaryzykować 
i ruszać na podbój świata. 

Koziorożec (22.12-20.01)
Poczucie niezależności, które wyjąt-

kowo mocno odczuwasz, przyciągnie 
wzrok kogoś miłego twojemu sercu. 

Wodnik (21.01-20.02)
Nie ociągaj się dłużej z tą decyzją 

i jak najszybciej zapisz się na siłownię 
albo zajęcia fitness. Wybierz aktyw-
ność, która będzie faktycznie spra-
wiać ci frajdę, dzięki temu łatwiej ci 
będzie być konsekwentnym. 

Ryby (21.02-20.03)
Łatwo dziś będzie ci przekonać bli-

skich i znajomych do swoich planów. 
Odżyje w tobie duch organizatora 
i lidera.

W SERCU MAJ... HOROSKOP WRÓŻKI HONORATY

ZŁOWIONE W SIECI
Faceta przygotowują w szpitalu do 

operacji. Już leży na stole operacyj-
nym, podchodzi do niego anestezjo-
log który za chwilę ma go uśpić i pyta: 

- A pan to u nas jest prywatnie, 
za swoje pieniążki czy z kasy chorych? 

- Z kasy chorych. 
- To w takim razie „ A, a, a, kotki dwa...”

W biurze, koleżanka do koleżanki: 
- Byłaś u szefa na dywaniku? - Tak, 
a skąd wiesz? - Wzorek Ci się odcisnął 
na plecach.

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, 

co mówi listonosz do naszej mamy, 
gdy ty jesteś w pracy.

Ojciec daje synkowi 10 złotych.
- I co mówi?
- Dzień dobry, poczta dla pani.

Polska jest tak religijnym krajem, 
że chrzci się tu nawet paliwo.

Kierowniczka domu wczasowego 
wita w progu nowego wczasowicza: 

- Postaramy się, aby czuł się pan 
u nas jak w domu.

- Zwariowała pani?! Ja tu przyjecha-
łem wypocząć!

Humor z zeszytów szkolnych 
Rak jest stawonogiem bo trzyma 

nogi w stawach.

U żaby kończyny przednie są dłuż-
sze niż krótsze. 

Gipsu używamy do leczenia nar-
ciarzy. 

Niektóre części konia wykorzystu-
jemy do gry na skrzypcach. 

Żołnierze noszą zielone mundury 
żeby udawać trawę. 

Królik jest tak oddany swym ma-
łym, że wyrywa sobie kłaki sierści 
z brzucha, żeby wyścielić im gniazd-
ko. Któryż ojciec rodziny zdobyłby 
się na to? 

2 nr 5(28), kwiecień/maj 2016
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KALEJDOSKOP  MIEJSKI

REKLAMA

Nad polsko-brytyjskim projek-
tem pracuje łącznie 80 malarzy we 
Wrocławiu, Gdańsku i w Grecji. Na 
potrzeby filmu powstanie 56 tysięcy 
klatek filmowych, przygotowanych 
na podstawie namalowanych obra-
zów. „Twój Vincent” wykonywany jest 
przy użyciu innowacyjnego rozwiąza-
nia PAWS (Painting Animation Work-
station). Koszty powstania wyniosły 
ponad 20 mln złotych, z czego 10%  
pochodziło z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej.

O van Goghu
- Ludzie wiedzą tylko, że był szalo-

ny, obciął sobie ucho i popełnił samo-
bójstwo – twierdzi Sean Bobbit, pro-
ducent filmu. - W listach, które holen-
derski artysta pisał do brata, możemy 
poznać jego inny charakter. Przez 
ostatni miesiąc życia był spokojny. To 
jest Vincent, którego próbujemy po-
kazać. Ważne jest to, że świat stracił 
wielkiego malarza. 

Vincent van Gogh zaczął malować 
przed ukończeniem 30 roku życia. 
Jest autorem ponad 2 tysięcy dzieł. 
Jego obrazy do dziś uznawane są za 
jedne z najbardziej rozpoznawalnych 
i najdroższych na świecie, a sam arty-

sta to najwybitniejszy przedstawiciel 
postimpresjonizmu. Twórczość mala-
rza wywarła duży wpływ na sztukę XX 
w. W swoich obrazach stosował żywą 
kolorystykę, a technika, którą malował 
sprawiała, że jego dzieła oddziaływały 
emocjonalnie na odbiorcę.

O filmie
– To animacja o życiu artysty, któ-

rą opowiedzą nam jego animowane 
obrazy.– mówi Sean Bobbit. - Akade-
mia lubi takie filmy. Mam nadzieję, 
że przynajmniej dostaniemy nomi-
nację, a być może nawet Oscara. 

Muzykę do filmu tworzy Clint Man-
sell (autor ścieżki dźwiękowej do ta-
kich filmów jak „Requiem dla snu”, 
„Czarny łabędź” i „Stoker”). 

Jeden z namalowanych na potrze-
by produkcji obrazów „Starry night 
nad Wrocławiem” promuje „Twoje-
go Vincenta” razem z animowanym 
logiem Europejskiej Stolicy Kultury 
(ESK), którą w tym roku jest Wrocław. 
Ponadto pojawili się już pierwsi chęt-
ni do kupienia obrazów.

O technice PAWS
– Maluję scenę czarno-białą, retro-

spektywną. – mówi Karolina Belczyk, 

malarka. – Wszystkie odniesienia do 
przeszłości będą malowane w czerni 
i bieli. 

Technika PAWS powstała z myślą 
o artystach pracujących przy po-
wstawaniu filmu. Ma ona pomóc im 
w malowaniu obrazów. Ułatwieniem 
są m.in. test shoty, czyli wykonywane 
przy użyciu programu komputerowe-
go testy koloru.

 –  Musimy znaleźć barwy identycz-
ne do obrazu z van Goghiem.– mówi 
Adrianna Grzelak, malarka. – Potrzeb-
ne są takie kolory, które jak najmniej 
różnią się od oryginału. 

Ponadto artyści mogą skorzystać 
ze zdjęć z aktorami, na których przed-
stawione są reprodukcje obrazów van 
Gogha. Przerabiają je w taki sposób, 
by były jak najbardziej podobne do 
postaci z płótna. - Jest to bardzo 
czasochłonna i wymagająca skupie-
nia praca – mówi Karolina Belczyk. 
- Twarz może poruszać się o kilka 
milimetrów, ale trzeba ją od nowa 
namalować – dlatego to tyle trwa.

- „Twój Vincent” miał być krótki 
- mówi Sean Bobbit. - Pierwszy tra-
iler obejrzało 100 mln ludzi. Projekt 
musiał się rozrosnąć. Dorota Kobiela, 
malarka i animatorka, zaproponowa-

„Twój Vincent”  to pierwszy na świecie pełnometrażowy film realizowany w technice animacji malarskiej, 
który powstaje we Wrocławiu. Opowiadająca o życiu znanego malarza fabuła tworzona jest w Centrum Tech-
nologii Audiowizualnych (CeTA) w kooprodukcji z firmą BreakThru Productions. Obraz mający szansę na nagrodę 
Akademii zobaczymy już jesienią. 

NAMALOWANY
KANDYDAT DO OSKARA

Artyści musieli namalować 56 tysięcy klatek filmowych na podstawie 
namalowanych obrazów
ła podwojenie produktywności. 

Trzeba było się zastanowić czy le-
piej szukać animatorów czy malarzy, 
którzy potrafią malować w podob-
nym stylu jak artysta.Wybraliśmy to 
drugie. Van Gogh jest inspiracją dla 
sporej grupy ludzi – to jest sens ESK: 
żeby zrobić coś, co uważają za ważne.

– To wymaga naprawdę ogrom-
nej pracy. – mówi Adrianna Grzelak. 
- Trzeba dać z siebie wszystko. Mam 
teraz szersze spojrzenie na to jak 
można połączyć plastykę i malarstwo 
z innymi rodzajami sztuki. Obraz nie 
musi kończyć się na płótnie.

tekst i zdjęcia Anna Wójcik
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WYDARZENIEKALEJDOSKOP  MIEJSKI

REKLAMA

Jak ustaliła policja 34-letni kierow-
ca był wielokrotnie zatrzymywany 
za wykroczenia w ruchu drogowym. 
W momencie wypadku jechał on od 

strony mostu Swojczyckiego w stro-
nę miasta i nie ustąpił pierwszeń-
stwa pieszym przechodzącym przez 
przejście dla pieszych. Potrącił dwie 

osoby - kobieta zmarła na miejscu, 
mężczyznę z licznymi obrażeniami 
ciała odwieziono do szpitala. Kie-
rowca, który po wpłaceniu kaucji 
został zwolniony, usłyszał już zarzut 
spowodowania wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym, za co grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Starsi ludzie coraz rzadziej pada-
ją ofiarami metody „na wnuczka”. 
Oszuści mają jednak nowy sposób 
na wyłudzenie pieniędzy. Przez te-
lefon podają się za funkcjonariuszy 
policji lub CBŚP. Proszą o pomoc 
przy rozpracowywaniu grupy oszu-
stów – trzeba w ypłacić z banku 
pieniądze i zostawić je we wskaza-
nym miejscu. W ten sposób 63-let-
nia mieszkanka Wrocławia straciła 
30 tysięcy złotych. Zanim zorien-

towała się, że ją oszukano, było już 
za późno. Kobieta uwierzyła telefo-
nicznym oszustom.

Policja ostrzega, że nigdy tele-
fonicznie nie informuje o prowa-
dzonych sprawach i nigdy nie prosi 
nikogo o przekazanie pieniędzy na 
pomoc przy śledztwie. Komenda 
Główna Policji we Wrocławiu uru-
chomiła specjalny numer telefonu 
–71 343 68 65 – pod który można 
zgłaszać tego typu oszustwa. 

Policjanci radzą: 
• w przypadku podejrzenia próby 

oszustwa należy prosić osobę 
dzwoniącą o wylegitymowanie 
się i zapisać jej dane, aby można 
je było później zweryfikować,

• zachowywać szczególną ostroż-
ność i stosować zasadę ograni-
czonego zaufania zwłaszcza, 
gdy poruszane są kwestie finan-
sowe,

• w razie niepewności skonsulto-
wać się z najbliższymi,

• nigdy nie przekazywać pienię-
dzy komuś kto podaje się za pra-
cownika służb mundurowych.

26 kwietnia br., policjanci wraz 
z inspektorami weszli do jednego 
z punktów sprzedaży, gdzie podej-
rzewano, że sprzedawane są sub-
stancje psychoaktywne. Zatrzymano 
3 osoby w wieku 19-38 lat kupujące 
dopalacze oraz sprzedawcę, 28-let-
niego mężczyznę. Ten ostatni na 

widok policji próbował pośpiesznie 
schować kilka opakowań w rurze ka-
nalizacyjnej. Łącznie z nimi udało się 
zabezpieczyć blisko 90 opakowań, 
które zostaną teraz przebadane pod 
kątem szkodliwości dla zdrowia oraz 
zgodności z ustawą o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Biegły oceni czy 
zabezpieczony towar ma działanie 
narkotyczne. Sprzedawca dopalaczy 
trafił do aresztu – pozostałe osoby 
zwolniono do domu. Sanepid wydał 
już decyzję zabraniającą prowadzenie 
w lokalu jakiejkolwiek działalności. 
Osoba, która wytwarza lub wprowa-
dza do obrotu środek zastępczy, pod-
lega karze pienieżnej w wysokości od 
20 tys. do 1 mln. złotych.

Cztery osoby odpowiedzialne za 
handel dopalaczami w jednym 
z punktów sprzedaży we Wro-
cławiu zatrzymali policjanci. To 
efekt działań przeprowadzanych 
wspólnie przez Komendy Miejską 
i Wojewódzką Policji oraz Inspek-
cją Sanitarną. 

Uwaga na oszustów podszywających się za funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Śledczego  Policji – ostrzegają dolnoślą-
scy policjanci.Kilkanaście prób wyłudzenia pieniędzy od 
osób starszych miało miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. 
Na szczęście były one bezskuteczne, ale przestępcy stosują coraz to 
nowe sposoby. 

DOPALACZOM STOP
NIE „NA WNUCZKA”
TYLKO „NA POLICJANTA”

Jedna  osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku potrącenia 
przez samochód BMW w nocy z 24 na 25 kwietnia br. na jednej z ulic 
Sępolna. Kierowca jechał za szybko. 

PIRAT DROGOWY ODPOWIE ZA ŚMIERĆ

Mężczyźni w wieku 26 i 29 lat za-

mieszczali na zagranicznych por-
talach internetowych ogłoszenia, 
że sprzedają sprzęt budowlany. 
Za oszustwa mężczyznom grozi do 8 
lat pozbawienia wolności. Policja szcze-
gółowo wyjaśnia okoliczności popeł-
nienia przestępstwa. Niewykluczone, 
że mężczyźni mogli mieć wspólników.

ZATRZYMANI OSZUŚCI
Ponad  200 tys. zł wyłudziło dwóch 
mężczyzn od obywateli Holandii 
i Rumunii. Aresztowali ich poli-
cjanci z Wrocławia i Jeleniej Góry.

KALEJDOSKOP NA SYGNALE
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POLECAMY

Była zajezdnia MPK nr 7 przy uli-
cy Grabiszyńskiej, gdzie w Sierpniu 
1980 r. wybuchł strajk przekształca 
się coraz bardziej w Centrum Hi-
storii Zajezdnia. Z historycznego 
budynku pozostała wewnątrz tylko 
stalowa konstrukcja hali zbudowana 
w 1924 r. Poza tym w środku nie ma 
już pozostałości zajezdni najpierw 
tramwajowej, a potem autobusowej. 
Hala przeznaczona jest na powierzch-
nie wystawiennicze powstającego 
muzeum. Centrum Historii Zajezd-
nia będzie docelowo dysponować 
1980 metrami  kwadratowymi po-
wierzchni ekspozycyjnej na dwóch 

poziomach. Część podziemna będzie 
obejmowała 566 m kw., a górna - 
1414 mkw. W tej ostatniej części po-
wierzchnia - 399 m kw. zostanie prze-
znaczona na wystawy czasowe. Teren 
Centrum Historii Zajezdnia obejmu-
je 2,3 hektara, dzięki czemu będzie 
można organizować tam koncerty 
i imprezy plenerowe.

Całe przedsięwzięcie jest wsparte 
finansowo z krajowych i międzyna-
rodowych funduszy, między innymi 
norweskich, a dofinansowanie pro-
jektu wyniosło ponad 15 milionów 
złotych. 

Obecnie trwają prace nad tworz-

niem ekspozycji. Powstanie trasa 
prezentująca powojenne dzieje Wro-
cławia. Zwiedzający będą przecho-
dzić m. in. przez stację kolejową z au-
tentycznym wagonem towarowym, 
którym do Wrocławia przyjeżdżali 
przesiedleńcy; więzienie z czasów 
stalinowskich; fragment ulicy z kio-
skiem „Ruchu” oraz... sklep mięsny 
z czasów PRL. W hali byłej zajezdni 
zmieści się również kamienica z jed-
nego z kresowych miast, przy niej 
będzie się rozpoczynać zwiedzanie.  

Ekspozycja ma prezentować rów-
nież m. in. wojenne zniszczenia (gru-
zy „Festung Breslau”), odbudowę 

Wrocławia, okres stalinowski, życie 
codzienne w PRL, pojednanie polsko-
-niemieckie oraz powstanie wrocław-
skiej „Solidarności”.

- Chcemy się również pochwalić 
osiągnięciami Wrocławia – mówi  
dr Wojciech Kucharski, dyrektor 

Ośrodka Pamięć i Przyszłość, które re-
alizuje projekt Centrum Historii Za-
jezdnia. – Takimi jak wrocławskimi 
komputerami Odra, Wytwórnią Fil-
mów Fabularnych czy sukcesami 
sportowymi. 

(szar)
fot. R. Szewczyk

KALEJDOSKOP MIEJSKI

KALEJDOSKOP AGLOMERACJI

REKLAMA

ZAJEZDNIA ZNOWU OŻYWA 
Zakończyła się przebudowa placu i remont budynku historycznej zajezdni MPK nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie 
powstaje Centrum Historii Zajezdnia. O tym, że miejsce zostało zaakceptowane przez mieszkańców świadczy to, 
że z placu korzystają już młodzi ludzie na rolkach, deskorolkach i rowerach. Aby zobaczyć wnętrze i ekspozycje 
trzeba poczekać do sierpnia. 
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Jordanów

POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU
Aby pozbyć się szkodliwego eter-

nitu wystarczy złożyć deklarację 
w urzędzie gminy w Jordanowie 
Śląskim. Otrzymała ona dofinanso-
wanie na demontaż i usuwanie wy-
robów zawierających azbest w ra-
mach Programu Priorytetowego 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Obejmuje ono również transport 
i unieszkodliwienie szkodliwego 
eternitu. Wystarczy złożyć dekla-
rację przystąpienia do programu 
w Urzędzie Gminy. Średnio na jed-
nym budynku w mieście znajduje 
się ok. 126,26 m kw. (1,41 Mg) płyt 
azbestowo-cementowych (eterni-
tu). Koszty ich usunięcia wahają się 
od 486 zł do ok. 838 zł od budynku. 
Z tego powodu planowane jest co-
roczne usuwanie 19,5 MG wyrobów 
zawierających azbest. Dotychczas, 
po usunięciu przez gminę eternitu 
z dachu budynku, nowe pokrycie 
dachowe właściciel posesji musiał 
opłacić sam. Szczodre

PETYCJA O ZNIŻKI
 Do udziału w Drugim Gminnym 

Turnieju Piłki Siatkowej na Piasku 
można zgłaszać się do 31 maja br. 
Eliminacje odbędą się 18 czerwca 
o godzinie 13 na boisku w parku w 
Szczodrem. Wielki finał rozegrany 
zostanie podczas XV Dni Gminy 
Długołęka 25 czerwca br. Formu-
larz zgłoszeniowy i regulamin tej 
sportowej imprezy znajdują sie na 
www.gmina.dlugoleka.pl

Czernica

SZKOLENIE Z ROBOTAMI
Bezpłatne warsztaty kodowania 

w języku programowania scratch 
organizuje Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Czernicy. Odbędą się one 
z wykorzystaniem robotów Finch, 
czyli niewielkich urządzeń przypo-
minających kształtem mysz kompu-
terową. Służą one przede wszystkim 
do nauki programowani w różnych 

Długołęka

TURNIEJ RODZIN
I Gminny Dzień Rodziny odbę-

dzie się 4 czerwca br. o godzinie 
13:00 w Parku Szczodre. Zapisy na 
imprezę trwają do 31 maja br.

Jej główną atrakcją będzie tur-
niej rodzin. Dzieci wraz z rodzicami 
będą mogły skorzystać z darmowe-
go parku rozrywki i oglądnąć wy-
stęp iluzjonisty. W programie znaj-
dują się również m.in. warsztaty 
kulinarne, pokazy strażackie i kino 
plenerowe. Nie zabraknie tak że 
konkursów z nagrodami. Chętni 
będą mogli zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcia w fotobudce oraz 
oznaczyć swój rower. Regulamin 
dostępny jest na stronie interne-
towej gminy Długołęka.

Mietków

PETYCJA O ZNIŻKI 
DLA RODZIN 3+

Nowe zniżki dla rodzin wielo-
dzietnych – to cel petycji organi-
zowanej przez redakcję portalu 
DuzaRodzina.pl. Z rabatów mogą 
skorzystać posiadacze Karty Du-
żej Rodziny. Jej w yrobienie jest 
bezp łatne, w ystarc z y w ype łnić 

wniosek w urzędzie gminy. Petycja 
jest adresowana do przedstawicieli 
branży spożywczej: Biedronka, Au-
chan, Lidl, POLOMarket, Kaufland, 
Netto, Dino, InterMarche, Delika-
tesy Centrum, Chata Polska, Żabka, 
ABC, Lewiatan i organizowana jest 
w ramach akcji: „Nasi Nowi Partne-
rzy Karty Dużej Rodziny”.

oprac. Anna Wójcik

Żórawina
ZBIÓRKA DUŻYCH 
ODPADÓW

Bezpłatny wywóz śmieci: sprzę-
tu elektronicznego i elektrycznego, 
mebli, opon, odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych odbędzie się 
w dniach 17 maja – 1 czerwca br. 
w gminie Żórawina. 

Międzygminny Związek Ślęża-
- Oława, organizator zbiórki ,  na 
swojej stronie internetowej infor-
muje jak prawidłowo w niej uczest-
niczyć. 

Powstała także bezpłatna aplika-
cja „Kiedy Wywóz” mająca ułatwić 
mieszkańcom przeglądanie harmo-
nogramu, sprawdzanie terminarzu 
i na bieżąco aktualizowanych list 
mobilnych punktów selektywnej 
zbiórki odpadów (MPSZOK). Zużyty 
sprzęt należy wystawić przed pose-
sję dzień przed terminem odbioru, 
w miejscu dostępnym, znajdującym 

językach i środowiskach progra-
mistycznych, a przede wszystkim 
uczą myśleć logicznie i kreatywnie. 
Ułatwią one przyswajanie wiedzy 
informatycznej przez uczniów klas 
II-VI. W programie warsztatów jest 
m.in. układanie komputerowych 
puzzli i wyścig samodzielnie za-
kodowanych robotów. Warsztaty 
rozpoczną się 6 maja o godzinie 
17:00. Organizowane są  w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Link do przy-
szłości. Zaprogramuj swoją karie-
rę.” Zainteresowani mogą zapisać 
się w bibliotece, telefonicznie lub 
poprzez facebooka.

się blisko krawędzi jezdni. Na odpa-
dy budowlane i rozbiórkowe będą 
umieszczone specjalne kontene-
ry. Przeterminowane leki, baterie 
i akumulatory nie są objęte zbiór-
ką. Harmonogram dostępny jest na 
stronie gminy Żórawina.
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KALEJDOSKOP SENIORA

REKLAMA

Wystawę kilkudziesięciu polskich 
uniformów wojskowych od czasów II 
wojny światowej do współczesności, 
zorganizowała Fundacja Promocji 
Historii i Techniki Militarnej Militarni 
Wrocław. Większość przedstawianych 
mundurów i wyposażenia pocho-
dzi ze zbiorów członków Fundacji. 
Pokazano także eksponaty będące 
własnością Muzeum. Sponsor wyda-
rzenia –firma Modus, zajmująca się 
szyciem mundurów, również przeka-
zała kilka swoich uniformów.

Oglądając tę ekspozycję moż-
na prześledzić zmiany zachodzące 
w okryciach polskich żołnierzy od lat 
40-tych do czasów współczesnych.

- Mundury to nasz pasja - mówi 
Cezary Szarugiewicz, prezes zarządu 
fundacji Militarni Wrocław. – Wzory 
umundurowania często były zmie-

niane, a starsze wersje bardzo szyb-
ko znikały, palone w piecach, czy 
trafiając na przysłowiowe szmaty. 
Szczególnie dotyczyło to prezento-
wanego na wystawie okresu. Dziś 
łatwiej zdobyć do kolekcji mundur 
przedwojenny niż z lat powojennych. 

„Pietruszka” maskująca
Większości nam mundury polskich 

żołnierzy z okresu PRL kojarzą się 
z „moro”. Starsi mogą pamiętać jesz-
cze noszony „deszczyk”. Na wystawie 

można zobaczyć, że polskie uniformy 
wcale nie były takie monotonne, jak-
by się mogło wydawać. Przykładem 
może być „pietruszka”, prawdopo-
dobnie pierwszy wzór ubioru masku-
jącego wyprodukowanego w Polsce. 
Pojawił się on w użyciu na początku 
lat 50-tych. Ubiór ma kamuflaż jedno-

stronny, na żółtym tle są nadrukowa-
ne zielone, drobne listki, przypomi-
nające nać pietruszki. Wzorowany był 
na radzieckim kamuflażu „pietruszka” 
w kolorystyce letniej, który stosowa-
ny był w Armii Czerwonej podczas 
II wojny światowej. Takie stroje ma-
skujące od lat 50-tych używali w na-
szym kraju żołnierze Korpusu Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk 
Ochrony Pogranicza oraz zwiadowcy 
z jednostek rozpoznania. Najczęściej 
stosowano dwuczęściowy ubiór 
maskujący „pietruszka” z mocnego 
płótna, który jako okrycie wierzchnie 
o dużym rozmiarze nakładany był na 
mundur wraz z wyposażeniem. Bluza 
z kapturem zakładało się przez głowę 
i zapinało na trzy guziki z tworzywa. 
Szeroki kaptur naszywany był od na-
sady rękawów, miał przymocowaną 
siatkę maskującą, która zasłaniała 
twarz. Kaptur zawiązywany był na 
krawędzi oraz na wysokości szyi tro-
kami, które również sznurowały ręka-
wy i dół bluzy. 

Kaskofony czołgistów
Na wystawie w Muzeum Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych we 
Wrocławiu można również zobaczyć 
oryginalne nakrycia głowy polskich 
czołgistów. Okazuje się, że nie nosili 
oni tylko hełmofonów, które znamy 
z serialu „Czterej pancerni i pies”. Na 
ekspozycji są tzw. kaskofony HC-62 
lub HCK-65. Stanowiły one alterna-
tywę dla tradycyjnych hełmofonów, 
ale stosowano je na niewielką skalę. 
Kaskofony były hełmami ochronny-

mi wykonanymi z tworzywa. Uży-
wały je załogi wozów bojowych oraz 
wojsk rakietowych w latach 60- i 70-
tych. Czasze hełmów były wykonane 
z tworzywa lakierowanego w kolorze 
czarnym. Nie były natomiast wyposa-
żone w daszek ani nakarczek. Na bo-
kach znajdowały się otwory wenty-
lacyjne okute metalowymi oczkami. 
Na przedzie kaskofonu mocowany 
był skórzany amortyzator w kształ-
cie wałeczka. Krawędź hełmu była 
oklejona skórzanym, ochronnym 
paskiem. Wewnątrz zamocowano 
brezentowe taśmy amortyzujące, 
amortyzator z pianki oraz skórzane 
listki ściąganych sznurowadłem. Ka-
skofony różniły się liczbą otworów 
wentylacyjnych, pilotkami, oprócz 
tego HCK-65 był płytszy od HC-62. 
Na hełmach mocowane były meta-
lowe orzełki.  

„Gepard” maskujący
Pod koniec lat 80-tych w Polsce po-

wstał mundur z drelichu w kamuflażu 
określanym jako „gepard”, nazywany 
również „leopardem”. Na materiał 
w kolorze khaki nadrukowano zgniło-
zielone plamki z nieregularnymi ciem-

noszarymi krawędziami. Z materiału 
uszyto dwuczęściowy mundur, skła-
dający się z kurtki oraz wąskich spodni. 
Kurtka ma trzy  kieszenie – górna kie-
szeń na piersi zapinana jest na mały 
guzik mundurowy z orzełkiem. Na 
górnej części munduru są również 
naszyty i przeszyty w kilku miejscach 
pasek powyżej górnej kieszeni oraz 
naszywka z otworami na lewym rę-
kawie, służąca prawdopodobnie do 
noszenia dokumentów. Wewnątrz dol-
nych kieszeni wszyte były naramien-
niki. Podobne wzory maskowania, 
chociaż o innej kolorystyce używane 
były w Czadzie, Libii i Zairze. 

Muzeum mieści się na terenie 
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryj-
nych i Chemicznych (wejście przez 
biuro przepustek Centrum). Placów-
kę i wystawę zwiedzać można po 
umówieniu się z kierownikiem mu-
zeum: e-mail: kierownik.wroclaw@
muzeumwl.pl, tel: 261 657 423.

tekst i zdjęcia Radosław Szewczyk

Opisy  umundurowania i hełmów na podstawie: 
Szarugiewicz  C., Król M., Mundur i wyposażenie 
Żołnierza Polskiego 1943-1995 Wojska lądowe, 
Wrocław 2013. 

Wystawę „Mundur Żołnierza Polskiego w okresie 1943-2010” można oglądać w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Che-
micznych we Wrocławiu (oddział zamiejscowy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy) Ekspozycja w placówce przy 
ul. Obornickiej 108, będzie czynna do marca 2017 r. 

NIE TYLKO „MORO”

Kaskofon czołgisty

Stroje maskujące typu „pietruszka”
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KALEJDOSKOP KULTURY

Po nieudanym szturmie na Wro-
cław od strony południowej, dowódz-
two radzieckiej 6. Armii zdecydowało 
się zaatakować miasto od zachodu. 
Liczono, że dzięki temu zdobyte zo-
stanie m. in. lotnisko Gądów, gdzie 
drogą powietrzną Niemcy dostar-
czali obrońcom zaopatrzenie oraz, 
że uderzenie to doprowadzi czer-
wonoarmistów do centrum miasta, 
co w konsekwencji spowoduje jego 
upadek. Datę natarcia wyznaczono 
na 1 kwietnia 1945 r. Jednak już dzień 
wcześniej, 31 marca 1945 r. 6. Armia 
podjęła działania zaczepne w celu 
wywalczenia korzystniejszych pod-
staw wyjściowych do ataku. Walkom 
tym towarzyszyła zwiększona aktyw-
ność powietrzna samolotów z 2. Armii 
Powietrznej (AP) dowodzonej przez 
generała Stiepana Krasowskiego.  

Do nalotów na miasto wyznaczono 
tego dnia 6. Gwardyjski Korpus Lot-
nictwa Bombowego (GKLB) ze składu 
2. AP oraz 4. Gwardyjski Korpus Lot-
nictwa Bombowego Dalekiego Za-
sięgu ze składu 18. Armii Lotnictwa 
Dalekiego Zasięgu. 

6. Gwardyjski Korpus Lotnictwa Bombowego 
Ze składu 6. GKLB miasto zaatako-

wały samoloty z 1. i 8. gwardyjskiej 
Dywizji Lotnictwa Bombowego (Gw. 
DLB ), które były wyposażone w sa-
moloty bombowe Pe-2.  Jak zapisa-
no w dzienniku bojowym 1. Gw. DLB 
tego dnia dwusilnikowe maszyny: 

„o g. 13.30 (czasu moskiewskiego) 
i 19.50 bombardowały składy, umoc-
nienia, wojska i technikę przeciwnika 
w kwartałach 80, 85-86-72-73-108-
109-128-145-138 miasta Breslau. Prze-
prowadzono 114 lotów bojowych. 
Na cele zrzucono bomb 96465 kg 
– (96,4 ton – przyp. RS). W rezultacie 
bombardowania zniszczono: 16 sa-
mochodów, 8 stanowisk karabinów 
maszynowych, (nieczytelne) zburzo-
no 100 domów i wywołano 12 ognisk 
pożarów. 

Z miasta Wrocław grupy był y 
ostrzelane ogniem do 10 baterii 
artylerii przeciwlotniczej dużego 
i średniego kalibru. Od ognia trafio-
ny został jeden Pe-2, a 9 Pe-2 miało 
uszkodzenia, jeden strzelec radiote-
legrafista został lekko ranny w głowę, 
ręce i bok.”. 

Z kolei 31 marca 1945 r. jednostki 
drugiej dywizji z korpusu - 8. gw. DLB 
jak zapisano w dzienniku bojowym: 
„grupami 10-20 samolotów Pe-2 (...) 
w jednym podejściu z lotu poziome-
go z pułapów 900-1500 m bombardo-
wały siłę żywą i technikę przeciwnika 
w obiektach: 7 (szpital garnizonowy 
– nieistniejący już, znajdował się przy 
ul. Jana Ziżki – przyp. RS), 11 (Dworzec 
Świebodzki – przyp. RS), 22 (dworzec 
kolejowy Mikołajów – przyp. RS), 
33 (przystań i magazyny w rejonie 
ul. Sikorskiego – przyp. RS), 62 (Tar-
tak przy ul. Bystrzyckiej – przyp. RS), 
76 (nieistniejąca rzeźnia miejska, 

obecnie CH „Magnolia” – przyp. RS) 
i w kwartałach 142, 89, 98, 99, 100, 
104, 105 oraz bombardowały stano-
wisko komendanta miasta w obiekcie 
86 (Gmach Główny Uniwersyte-
tu Wrocławskiego – przyp. RS). (...) 
W sumie latało 45 (bombowców – 
przyp. RS) Pe-2, które przeprowadziły 
113 lotów bojowych. Zrzucono bomb 
109800 kg (109,8 ton – przyp. RS). 
Średni ładunek bomb na bombowiec 
– 989 kg. Zużyto amunicji – 11050 na-
bojów do karabinów maszynowych 
i 6060 do działek SzKAS.  W rezultacie 
ataków wyrządzono przeciwnikowi 
następujące straty:

W Breslau zburzono do 30 budyn-
ków, zniszczono 3 czołgi, 12 samo-
chodów, wywołano do 20 ognisk po-
żarów. Grupy bombowców w rejonie 
celu były ostrzelane ogniem artylerii 
przeciwlotniczej. Strat nie było. 

160 pułk lotnictwa bombowego 
grupami 8-10 (bombowców – przyp. 
RS) Pe-2 - prowadzący gw. major Da-
niłow, gw. podpułkownik Łuczajew 
w jednym podejściu z lotu pozio-
mego niszczyli siłę żywą i technikę 
przeciwnika w obiekcie 62 i kwartale 
89 miasta Breslau.

161 pułk lotnictwa bombowego gru-
pami 11-15 samolotów, prowadzący - 
gw. major Lich (?), gw. major Czaczenko, 
gw. kapitan Poljakow z lotu poziomego 
bombardowały wojska i technikę prze-
ciwnika w obiektach 7, 33, 22 i kwarta-
łach 98, 99, 100 miasta Breslau. 

162 pułk lotnictwa bombowego 
grupami 16-19 samolotów prowa-
dzący - gw. kapitan Sjermienko, gw. 
podpułkownik Nowikow, gw major 
Reszkow z lotu poziomego bombar-
dowali żywą siłę i artylerię na stano-
wiskach ogniowych obiektów 11, 76, 
kwartałach 104, 105 i schrony sztabo-
we komendanta miasta w obiekcie 68 
(Uniwersytet – przyp. RS) w mieście 
Breslau.” 

Działania obu dywizji tak podsu-
mowano w dzienniku bojowym 6. 
GKLB: „Cele do nalotów otrzymano 
ze stanowiska dowodzenia 6. Armii 
drogą radiową. Grupami 5-20 (bom-
bowców – przyp. RS) Pe-2 w jednym 
podejściu z lotu poziomego z wyso-

kości 900-1200 m prowadzić naloty na 
obiekty: 7, 33, 11, 76, 22, 62 i 63 i kwar-
tały 138, 145, 73, 72, 80, 85, 108, 109, 
104, 105, 89, 98, 100, 86, składy i arty-
lerię przeciwnika na stacji towarowej 
miasta Breslau. W sumie wykonano 
227 lotów bojowych z czego 221 na 
bombardowanie (...) Zrzucono bomb 
o wadze: 206265 kg (206,2 ton – przyp. 
RS). Średni tonaż bomb na samolot – 
932 kg. Zużyto amunicji do karabinów 
maszynowych BS-13930 sztuk, działek 
SzKAS – 6605 sztuk. W rezultacie bom-
bardowania zburzono do 130 domów 
i budynków, wywołano do 50 ognisk 
pożarów, zniszczono do 3 czołgów, 
12 samochodów, ostrzelano i częścio-
wo zniszczono do kompanii piechoty 
przeciwnika. Obserwacja rezultatów 
działań bojowych była utrudniona 
z powodu dymów pożarów w rejo-
nie celów. Grupy bombowców były 
ostrzeliwywane intensywnym ogniem 
artylerii plot przeciwnika (...) 8 (bom-
bowców – przyp. RS) Pe-2 miały uszko-
dzenia od ognia plot.”.

4. Gwardyjski Korpus Lotnictwa Bombowego 
Dalekiego Zasięgu

Ze składu 4. Gw. KLB miasto za-
atakowały samoloty z 341 pułku 
lotnictwa bombowego, który były 
wyposażony w pochodzące z dostaw 
„lend-lease” amerykańskiej samoloty 
bombowe B-25 Mitchell.  Jak zapisa-
no w dzienniku bojowym 4. Gw. KLB 
tego dnia: „Nalot przeprowadziło 
26 załóg, na cele: ogród botaniczny, 
kwartał 220, stacja kolejowa Odertor 
(stacja Wrocław-Nadodrze – przyp. 
RS) i stacja kolejowa Trebnitz (rejon 
byłych warsztatów kolejowych przy 
ul. Rychtalskiej). Między g. 17.08-17.11 
z wysokości 1300 m zrzucono (...) 164 
sztuki (bomb – przyp. RS), razem 
40300 kg (40,3 tony – przyp. RS).

Do ostrzału celu i obrony przeciw 
samolotom przeciwnika zużyto 1300 
pocisków do karabinów maszyno-
wych kalibru 12,7 mm. 

Według obserwacji dowódców 
prowadzących klucze i załóg: na stacji 
Trebnitz do 50 wybuchów bomb, wy-
wołano 17 ognisk pożarów i 17 wybu-
chów, zburzono trzy duże budynki. 

(Z kolei – przyp. RS) w ogrodzie bo-
tanicznym i kwartale 220 zauważono 
do 40 wybuchów bomb, wywołano 14 
ognisk pożarów. W rejonie warsztatów 
stacji kolejowej Odertor (Wrocław-
-Nadodrze – przyp. RS) zauważono 
do 50 wybuchów bomb, wywołano 
9 ognisk pożarów, z czego dwa o du-
żej sile z eksplozjami. Fotografowanie 
rezultatów bombardowania przepro-
wadziły dwie załogi. O godz. 17.10 fo-
tografowano z wysokości 1300 m (...). 
Analizując zdjęcia zauważono: do 15 
ognisk pożarów w rejonie stacji kole-
jowej Odertor i kwartałach 206, 208, 
209, 214, 216, 235, 238. (Rejon od ul. 
Nowowiejskiej i Jedności Narodowej 
w kierunku północnym – przyp. RS)

O godz. 17.12 z wysokości 1400 m 
zdjęciami objęto centralną część mia-
sta. Z analizy ustalono: w centralnej 
części miasta do 6 ognisk pożarów 
i 3 eksplozje.” 

31 marca 1945 r. same tylko dywi-
zje bombowe z  6. Gw. BAK w ciągu 
trzech godzin wykonały 221 lotów 
bojowych, podczas których zrzuco-
no 204 (206?) tony bomb. Samoloty 
4. Gw. KLB przeprowadziły 26  misji 
na Wrocław i zrzuciły 40,3 ton bomb. 
W sumie tego dnia radzieckie bom-
bowce wykonały 247 lotów bojowych 
i zrzuciły razem 244,3 ton bomb na 
miasto. Interesująca jest informa-
cja o tym, że celem nalotów stał się 
Gmach Główny Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Rosjanie prawdopodob-
nie dzięki swojemu wywiadowi lub 
przesłuchując wziętych do niewoli 
jeńców dowiedzieli się o przypusz-
czalnej lokalizacji kwatery dowódz-
twa „Festung Breslau”. Nie wiedzieli 
jednak, że na przełomie lutego i mar-
ca została ona przeniesiona z podzie-
mi Wzgórza Liebicha (Wzgórze Par-
tyzantów – przyp. RS) do podziemi 
Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku, 
a nie do Gmachu Głównego uczelni. 

Radosław Szewczyk
Na podstawie dokumentów ze strony internetowej 

pamyat-naroda.ru,
tłumaczenie R. Szewczyk

fot. Elżbieta Bąkowska

NIEZNANE EPIZODY „FESTUNG BRESLAU” 

NALOTY WIELKANOCNE (CZ. 1) – WIELKA SOBOTA 
O  atakach powietrznych jakim został poddany Wrocław w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny 1945 r. podczas walk o „Festung Breslau” słyszała większość z nas. 1 i 2 kwietnia znisz-
czeniu uległa część historycznej zabudowy centrum miasta. Dotychczas znaliśmy wersję wydarzeń podawaną przez stronę niemiecką, głównie duchownych, którzy przeżyli oblężenie 
„Festung Breslau”.  „Naloty wielkanocne” jak je nazwano, przez lata obrosły swoistą legendą. W najbliższych numerach „Wrocławianina - Kalejdoskopu Miejskiego” przedstawimy 
radziecką wersję wydarzeń. Stało się to możliwe dzięki udostępnionym niedawno w Rosji części dokumentów jednostek lotniczych bombardujących Wrocław. W tym artykule przedsta-
wimy „zapomniane” naloty, o których prawie nie wspominają niemieckie relacje, które miały miejsce w Wielką Sobotę – 31 marca 1945 r. Cytujemy dosłownie fragmenty radzieckich 
dzienników bojowych, aby Czytelnik sam mógł wyrobić sobie zdanie o tych tragicznych dla miasta wydarzeniach. Działania radzieckiego lotnictwa bombowego tego dnia były swoistym 
preludium „nalotów wielkanocnych” – 1 i 2 kwietnia. 
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Z DRUGIEJ STRONY

W tym roku akademickim odbędą się dwa Dni Rektorskie w ramach trwającego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. Zapisy na Dni Rektorskie 
będą uruchomiane 2 tygodnie przed każdym spotkaniem – przy zgłoszeniu dzieci zostaną poproszone o podanie pytania do Rektora. Dotychczas spektrum 
tematów poruszanych przez dzieci było bardzo szerokie - od kosmosu, przez wysokość opłat  za prąd na uczelni, po zainteresowania Rektorów. A o co w tym 
roku dzieci zapytają Rektorów?

Na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta zaprasza JM Rektor prof. Piotr Kielan. Spotkanie odbędzie się 14 maja 2016 r w sali Senatu. Uczestnicy 
porozmawiają z Panem Rektorem o wszystkim, co ich nurtuje. W tym dniu otwarte będą również pracownie malarskie, które zostaną udostępnione dzieciom – 
każdy będzie mógł obejrzeć, jak urządzone są pracownie/sale oraz sprawdzić się w twórczej pracy malarza. Zrealizowane prace uczestnicy wydarzenia zabiorą 
do swoich domów.

DZIECI SPOTYKAJĄ SIĘ
Z REKTORAMI

Uniwersytet Dzieci od lat odpowiada na dziecięcą 

ciekawość w trakcie wykładów i warsztatów 

prowadzonych przez naukowców ekspertów 

– stąd najmłodsi przebywający na uczelniach 

wyższych już właściwie nikogo nie dziwią. 

Kontynuując tradycję spotkań w przestrzeniach 

uczelnianych, już po raz trzeci we Wrocławiu, 

zapraszamy na Dzień Rektorski – wydarzenie 

specjalne, podczas którego dzieci odwiedzą 

gabinety rektorów czy sale Senatu i porozmawiają 

z szefami uczelni. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim JM Rektor prof. Marek Bojarski już po raz trzeci spotka się z dziećmi w ramach Dnia Rektorskiego. Spotkanie odbędzie 
4 czerwca 2016 r. Pan Rektor zaprezentuje wizytowy strój oraz insygnia władzy rektorskiej – berło i łańcuch. Tradycyjnie spotkanie 
i rozmowę zwieńczy sesja zdjęciowa. W dalszej części wydarzenia uczestnicy wraz z rodzicami wezmą udział w spacerze po zabytkowych 
przestrzeniach gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do zapisów na wydarzenia na Akademii Sztuk Pięknych i kontynuowania udziału w konkursie 
Odkrywam świat nauki. Zapisy na Dzień Rektorski na Uniwersytecie Wrocławskim ruszą 17 maja br.

Rektorzy wrocławskich uczelni i Uniwersytet Dzieci we Wrocławiu zapraszają dzieci w wieku 6-13 lat na wyjątkowe spotkania i warsztaty – 14 maja oraz 4 czerwca 2016 br.

Zapisz się już dziś!
Dni Rektorskie odbywają się w ramach Festiwal Nauki Uniwersytetu Dzieci 2016. 

Więcej informacji http://www.uniwersytetdzieci.pl/festiwal-wroclaw
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Wystawa prezentowana jest po 
niewielkich zmianach już po raz 
czwarty, po Warszawie (w siedzi-
bie Sinfonia Varsovia oraz w Starej 
Galerii ZPAF) i Katowicach (Galeria 
Miasto Ogrodów), dając nam okazję 
do obejrzenia serii unikatowych prac 
polskich i zagranicznych fotografów, 
wykonanych wg XIX-wiecznych re-
ceptur fotograficznych.

Wśród prac, zaprezentowanych 
na wystawie, znajdują się zarówno 
obrazy fotograficzne, będące swego 
rodzaju kontynuacją dawnego nur-
tu, zapoczątkowanego po 1890 roku 
w sztuce fotograficznej, zwanego pik-
torializmem, jak też prace ukazujące 
nowatorskie podejście ich autorów 
do fotografii artystycznej.

Ekspozycja, oprócz walorów arty-
stycznych, niewątpliwie posiada wa-
lor edukacyjno-historyczny, nawią-
zując wprost do spuścizny polskich 
i zagranicznych fotografików XIX i po-
czątków XX wieku. Walor poznawczy 

pojawia się tu w zakresie odkrywania 
na nowo oraz kontynuowania i zacho-
wania dawnych, tradycyjnych metod 
fotograficznych. Metody te polegają 
na własnoręcznym tworzeniu przez 
autora unikatowych, niepowtarzal-
nych dzieł na granicy grafiki warszta-
towej i fotografii.

Zaprezentowane prace wykona-
ne są w technikach alternatywnych 
w stosunku do powszechnych dzi-
siaj wydruków z drukarek atramen-
towych i ploterów, a są to między 
innymi takie techniki dawne, jak 
mokry kolodion (tzw. ambrotypia), 
guma dwuchromianowa, palladium, 
ortone, cyjanotypia, brąz Vandyke, 
kalitypia, światłodruk, fotograwiura, 
diaguma, a także technika olejowa, 
bromolejowa, przetłok olejowy oraz 
technika litowa.

Wspólną cechą wszystkich wymie-
nionych technik jest konieczność 
użycia do ekspozycji światła słonecz-
nego, naświetlając w specjalnych ko-

pioramach stosunkowo duże formaty 
negatywów czarno-białych. Warto 
przy tym wspomnieć, że w przypad-
ku pewnej części eksponowanych 
na wystawie prac, negatywy do ich 
kopiowania uzyskano dzięki zasto-
sowaniu coraz rzadszych już dzisiaj 
wielkoformatowych kamer miecho-
wych, zaś spora część negatywów 
wykonana jest także dzięki nowocze-
snej technologii naświetlarek lasero-
wych czy profesjonalnych drukarek 
wielkoformatowych, drukujących na 
podłożu przezroczystym. Źródłem 
obrazu może być w tym przypadku 
plik cyfrowy z matrycy kamery cyfro-
wej lub ze skanu. Tym samym przed 
wymienionymi wcześniej technika-
mi alternatywnymi otwierają się nie-
spodziewanie szerokie możliwości, 
pozwalające nadać unikatową formę 
również zdjęciom wykonanym za po-
mocą najnowocześniejszej techniki 
cyfrowej. Nie tylko umożliwiają one 
bowiem uzyskiwanie całkowicie wła-

snej, autorskiej odbitki w wybranej 
technice alternatywnej, ale dodają jej 
także owego waloru niepowtarzalno-
ści, jaki cechuje własnoręcznie przy-
gotowane podłoże papieru, z indy-
widualnie sporządzoną i naniesioną 
nań emulsją światłoczułą, bazującą 
na rozmaitych odczynnikach che-
micznych oraz pigmentach malar-
skich. Większość receptur pochodzi 
z XIX i początków XX wieku i była 
wynikiem pracy bardzo wielu fo-
tografów – eksperymentatorów, 
których powszechnie w tamtym cza-
sie wspomagali chemicy i farmaceuci. 
Zwłaszcza ta część procesów nawią-
zuje do tytułowej archaiczności tech-
nik wykonania wielu spośród prac, 
prezentowanych na naszej wystawie. 

Uczestnicy wystawy:
Massimo Attardi (Włochy), Martina 

Biccheri (Włochy), Misha Burlatsky 
(Rosja), Jakub Byrczek, Tomasz Demb-
ny, Krzysztof Dąbrowski, Henrik Fauro 
(Niemcy), Marek Gardulski, Milos Kral 

(Słowacja), Roman Krawczenko (Ukra-
ina), Piotr Kwasiżur, Darek Kwiatkow-
ski, Ewa Kutylak, Lech Lipiec, Janusz 
Marynowski, Mariusz Mazur, Roman 
Michalik, Aleksander Mitka, Renata 
Młynarczyk, Tomasz Mościcki, Greg 
Ostrowski, Robert Pawłowski, Maciej 
Plewiński, Konrad Pollesch, Krzysz-
tof Pruszkowski, Andrzej Pytliński, 
Janusz Sochacki, Marcin Stępień, Ire-
neusz Szczurowski, Marcin Szwacz-
ko, Wiesław Szymaniak, Ricky Tomar 
(Indie), Carina Wachsmann (Niemcy), 
Zbigniew Wielgosz, Andrzej Wiktor, 
Janusz Witkowski, Maciej Wojtak, Re-
nata Zarzyka.

Współczesny przegląd 
fotograficznych technik 

alternatywnych i archaicznych
12.05 - 4.06.2016

Dolnośląskie Centrum Fotografii 
“Domek Romański”

pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

KALEJDOSKOP KULTURY

W okresie letnim Wyspa Słodowa 
będzie zamykana od poniedziałku 
do czwartku i w niedzielę od 24 do 
6 rano, a w piątki, soboty i święta od 
3.00 do 6 rano. Ten urokliwy zakątek 
Wrocławia jest miejscem spotkań ro-
dzin, studentów, seniorów i turystów. 
Odbywają się tu kameralne koncerty 
i sportowe wydarzenia. Zarząd Ziele-

ni Miejskiej dokłada wszelkich starań, 
aby tereny Wysp Odrzańskich były 
bezpieczne, czyste i stanowiły otwar-
tą przestrzeń spotkań dla wszystkich 
odwiedzających. Wprowadzenie mo-
nitoringu oraz ograniczonego czasu 
przebywania na Wyspie Słodowej 
sprawdziło się, co pokazują Staty-
styki dotyczące bezpieczeństwa. 

Wydłużenie godzin fukcjonowania 
tego miejsca wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców i jest 
krokiem w dobrym kierunku. Miejmy 
nadzieję, że każdy odwiedzający tę 
wizytówkę Miasta, będzie szanował 
zarówno zieleń jak i spokój okolicz-
nych mieszkańców. 

(red)

Od  20 maja do 31 października wydłużone zostały godziny funkcjonowania Wyspy Słodowej w piątki, sobo-
ty oraz święta do godziny 3.00. Dotychczas nocna przerwa techniczna zapewniająca biologiczny odpoczynek 
tamtejszej zieleni obowiązywała przez cały tydzień.

WYSPA CZYNNA DŁUŻEJ 

Zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Fotografii “Domek Romański” na wystawę fotografii wykonanych tech-
nikami, których powszechnie nie spotkamy. 

WSPÓŁCZEŚNIE, ARCHAICZNIE I ALTERNATYWNIE

Jedna z prac Aleksandra Mitki
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olejem? Oczywiście w warunkach 
domowych, mniejsze ilości możemy 
wylać do kanalizacji, jednak warto pa-
miętać, że są firmy, które zajmują się 
utylizacją takich substancji. Można 
znaleźć je w Internecie i umówić się, 
że np. raz w miesiącu będą odbierać 
od nas nagromadzony, przepalony 
tłuszcz. Warto o tym pomyśleć, jeśli 
np. mamy większą rodzinę i często 
przyrządzamy smażone potrawy.

Bezwzględnie sprzątamy po sobie!
Po udanym spotkaniu nie można 

zapomnieć o posprzątaniu i posegre-
gowaniu odpadów. Jeśli w pobliżu 
nie ma żadnego kosza lub kontenera 
pod żadnym pozorem nie zostawiaj-
my po sobie śmieci! Należy je spako-
wać i wyrzuć do najbliższych pojem-
ników do segregacji odpadów. 

Jeśli w ogrodzie korzystaliśmy jed-
nak z plastikowych tacek, sztućców 
czy kubeczków – zbierzmy je do jed-
nego worka i wyrzućmy do żółtych 
pojemników, które znajdziemy we 
Wrocławiu. Podobnie szklane bu-
telki, słoiki po marynatach czy 
kompotach, itp. Jeśli są ze 
szkła białego (bezbarw-
ne), wrzucamy je do 
pojemni-

ków białych jeśli ze szkła kolorowe-
go – do zielonych. Również należy 
pamiętać, o odpowiednim zutylizo-
waniu pozostałości po węglu, na któ-
rym piekliśmy nasze potrawy. Przede 
wszystkim należy dokładnie spraw-
dzić, czy na grillu nic się już nie tli, by 
nie wywołać pożaru, następnie zosta-
wić węgiel na palenisku do ostygnię-
cia, po czym zebrać i wyrzucić do po-
jemnika na odpady biodegradowal-
ne – węgiel to substancja organiczna, 
jeśli użyliśmy eko rozpałki, możemy 
spokojnie wyrzucić go do pojemnika 
na odpady zmieszane, czyli oznaczo-
nego kolorem czarnym. Po więcej in-
formacji, jak segregowane są śmieci 
we Wrocławiu zapraszamy na stronę  
www.ekosystem.wroc.pl. Życzymy 
udanego grillowania.  ( T S )

Najczęstszym „grzechem” po-
pełnianym podczas grillowania jest 
rozkładanie na stole plastikowych 
talerzy i sztućców, które zaraz po im-
prezie lądują w koszu. Pozbywając się 
problemu związanego z myciem na-
czyń zaśmieca się środowisko nawet 
na kilkaset lat – tyle bowiem zajmuje 
rozkład plastiku. Warto więc używać 
zwykłe talerze, które wystarczy umyć. 
Zaletą zastawy wielokrotnego użytku 
jest jej estetyka – szklane lub porcela-
nowe naczynia wyglądają elegancko, 
a korzystanie z nich jest wygodniej-
sze. Eko grillowanie zaczynamy zatem 
na zakupach – omijamy z daleka półki 
z plastikowymi akcesoriami do grillo-
wania, których w każdym sklepie jest 
mnóstwo. 

Dostępne są również plastikowe 
naczynia wielokrotnego użytku. Są 
coraz ładniejsze i w mniejszym stop-
niu szkodzą środowisku naturalnemu 
niż te jednorazowe, a co najważniej-
sze są bezpieczne dla dzieci a przy 
upadku nie stłuką się.

Zaskoczeniem dla gości może być 
grillowana karkówka podana na ja-
dalnym talerzu, wykonanym z otrę-
bów. Po uczcie taki talerz można 
śmiało zjeść. Błonnik, który znajduje 
się w otrębach wpływa pozytywnie 
na trawienie oraz oczyszcza orga-
nizm. Co więcej, takie naczynia są 
lekkie oraz estetyczne. Jadalne tale-
rze i inne części zastawy są dobrym 
rozwiązaniem, gdy w grillu uczestni-

czą dzieci – nie tłuką się ani nie parzą 
w ręce. Taki talerzyk pod wpływem 
wilgoci i bakterii ulega całkowitej 
biodegradacji po około 3 miesiącach.

Na sklepowych półkach bez tru-
du znajdziemy eko rozpałki do grilla 
polskich producentów, ekologiczne 
świece ogrodowe czy papierowe tac-
ki, które są lepsze od plastikowych. Po 
pierwsze nie szkodzą naszemu oto-
czeniu, po drugie zdarza się, że gorą-
ca potrawa położona na plastikowym 
talerzyku zwyczajnie go roztapia, 
ponieważ jest on najczęściej wypro-
dukowany z niskiej jakości tworzy-
wa, nieodpowiedniego do wysokich 
temperatur, zatem fundujemy sobie 
plastikowe kiełbaski czy szaszłyki...

Eko zakupy
To właśnie w sklepie następuje 

pierwszy moment, w którym może-
my zacząć działać ekologicznie.

Warto zwracać uwagę na jakość ser-
wowanych produktów. Warto korzy-
stać z sezonowych warzyw i owoców 
dostępnych w lokalnych warzywnia-
kach czy na targach. Pamiętajmy, by 
nie dać się ponieść nadmiernej kon-
sumpcji – menu warto dostosować do 
liczby gości. Nie tylko zaoszczędzimy 
jedzenie, ale tez pieniądze – do skle-
pu nie idziemy będą głodnymi, by nie 
robić zakupów „oczami”. Wyrzucanie 
jedzenia jest bardzo nieekologiczne 
i do tego wręcz niemodne. Jeśli nie 
mamy własnego ogródka i  grillujemy 

na łonie natury,pamiętajmy, by odby-
wało się to tylko w wyznaczonych do 
tego miejscach.

Na zdrowie!
Myślenie proekologiczne nie po-

winno kończyć się na zakupach. 
Również gotując należy pamiętać 
o zasadach segregacji odpadów, tak 
by nie szkodziły naszemu otoczeniu.

Warto mieć w domu osobne po-
jemniki na tzw. odpady organiczne. 
Są to odpady biodegradowalne, czyli 
takie, które ulegają rozkładowi tleno-
wemu lub beztlenowemu przy udzia-
le mikroorganizmów. Zaliczamy do 
nich między innymi resztki produk-
tów spożywczych powstające w trak-
cie przygotowywania posiłków (np. 
obierki z ziemniaków, brzydkie liście 
salaty, które wyrzucamy, ości z ryby, 
skórki z cytrusów, z których wycisnę-
liśmy świeży sok, itp.) oraz odpady 
zielone (np. gałęzie, chwasty, itp.). 

Gotując, warto mieć taki pojemnik 
„pod ręką”, łatwiej będzie od razu 
zadbać o właściwą segregację od-
padków. Któż z nas nie miał kiedyś 
ochotę na rybę z frytkami, czyli słyn-
ną „fish&chips”.

Smażona w panierce na głębokim 
oleju ryba, podana z chrupiącymi fryt-
kami często wygrywa z najbardziej 
wyszukanymi potrawami. Co jednak 
zrobić z pozostałościami po 
smażeniu, czyli szczegól-
nie z przesmażonym 

Zaprosiliście już dzieci i wnuki na weekend do waszego ogródka? Nie? Przed nami długi weekend – czyli rozpoczynamy sezon grillowania! Pa-
miętajmy jednak o zasadach poszanowania środowiska naturalnego.

EKO GRILL PARTY
EKOMIASTO

nr 5(28), kwiecień/maj 201610



www.wroclawianin.info

nr 6(29), kwiecień/maj 2016 11

TO LUBIĘ!

Pierwsze próby
Zgodnie ze starożytnymi legen-

dami, twórcą pierwszego budzika 
miał być Platon. Filozof skonstru-
ował zegar wodny wyposażony 
w gwizdek. Jak działał ten pier-
wowzór? Przez gwizdek uchodziło 
powietrze, wypierane o określonej 
porze z zewnętrznego zbiornika, co 
przypominało dźwięk współcze-
snego budzika.

Jeśli nie wynalazek to… natura!
Warto pamiętać, że wieki temu 

codzienne obowiązki ludzi spro-
wadzały się do pracy na świeżym 
powietrzu. Dlatego rytm dnia co-
dziennego w yznaczało światło 
dzienne. Wstające słońce poma-
gało budzić się każdego dnia, aby 
udać się do pracy.

Średniowieczne sposoby
Średniowiecze to zarówno czas 

rozwoju gospodarki i społeczeń-
stwa, jak i ukłonu w stronę religii. 
Ludzie tworzyli lokalne społeczno-
ści zamieszkujące wsie i miasteczka. 
Co pomagało im wstawać o poran-
ku? Kościelne dzwony, które wzy-
wały do modlitwy. Po dziś dzień, ich 
głośne bicie jest zmorą niejednego 
wielbiciela długiego spania! 

Tymczasem w Azji
Podczas gdy Europejczyków sta-

wiały na nogi dzwony ze świątyni, 
w Chinach tego celu postanowio-
no wykorzystać ogień. Nasi dale-
cy, wschodni sąsiedzi zaprojekto-
wali zegary ogniowe z budzikiem. 
Jak one działały? Przepalenie nici 
powodowało upadek ciężarków na 
metalową tacę. Dźwięk, który się 
pojawiał był ówczesnym „alarmem” 
budzika.

Rewolucja w dziedzinie snu
Rewolucja przemysłowa oznacza-

ła również udoskonalenie budzika. 
W 1787 roku, Levi Hutchens opra-
cował jego pierwszą, mechaniczną 
wersję! Uwagi wart jest szczegół, 
że można go było ustawić tylko na 
jedną godzinę. Była to czwarta rano, 
czyli pora, o której mężczyzna bu-
dził się każdego dnia, aby udać się 
do pracy.

Udoskonalenie na miarę współczesności
Postacią, o której nie można nie 

wspomnieć jest Seth E. Thomas. 
To jemu zawdzięczamy budzik , 

którego alarm można było ustawić 
na dowolną godzinę. Kolejne lata 
to stałe udoskonalanie zegara oraz 
jego funkcji. Pierwszą modyfikacją 
było zastąpienie denerwującego, 
hałaśliwego dźwięku. W tym celu, 
w latach czterdziestych XX wieku 
w ynaleziono budzik z radiem – 
urządzenie dawało możliwość usta-

wienia wybranej przez użytkownika 
muzyki jako alarmu. Takie rozwiąza-
nie wpłynęło na fakt, że wstawanie 
każdego ranka, słysząc ulubione 
dźwięki jest powodem to uśmiechu!

W harmonii z budzikiem
W obecnych czasach mamy do-

stęp do zegara w niezliczonych 

wariantach. Od tradycyjnych, po 
te skupiające w sobie najnowocze-
śniejsze funkcje. Niemniej jednak, 
budzenie się o poranku pozostaje 
udręką dla wielu osób. Jak więc 
oswoić budzik? Warto wyrobić w so-
bie nawyk wstawania o tej samej 
godzinie każdego dnia. Po pewnym 
czasie zegar biologiczny przyzwy-

czai się do nowej sytuacji i poranne 
wstawanie nie będzie problemem. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę 
jak trudną bywa pobudka, dlate-
go od 25 lat budzimy z uśmiechem 
–  p o d s u m o w u j e  To m a s z  G o c , 
ekspert Fabryki Materacy Janpol. 

PORA WSTAĆ – JAK EWOLUOWAŁ BUDZIK
Od  dawnych lat ludzie odmierzali czas. Zegary ewoluowały od najprostszych – słonecznych do elektronicznych, które łączą w sobie funkcje nie tylko budzika, ale również smartfona. Jak na 
przestrzeni wieków zmieniały się sposoby mierzenia czasu? 
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